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جزء االستماع

 النموذج الثامن                                                

 أوالً / الصٌدلٌة 

 وحده عندها ألم بأسنانها وتبً دواء وأنها ماتقدر تنام من شدة االلم 

 ( ؟prescription) وصفةهل عندك ( :Apharmacist) الصٌدلً وقالها

 قالت : ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .

 أٌن حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (3

Tootache . الم أسنان 

 

 ثانٌاً/ محادثة المدٌر والسكرتٌر حول غرفة االجتماع .

 ومٌن ؟المحادثة بٌن مٌن  (1

Director or manager) and secretary المدٌر والسكرتٌر ) 

 ؟ Bلماذا اختار الغرفة  (2

The biggest . النها كبٌره 

 لماذا طلب منه ٌحجز غرفه أو لماذا أقام االجتماع ؟ (3

To discuss makes report ) ٌناقشون عمل الروبوت ( 
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 رادٌو :اشخاص فً اذاعة ال 3ثالثاً / محادثة بٌن 

بداٌة المحادثة راح ٌقول : نرحب بكم معنا فالن وفالن ونتناقش الكتاب وٌذكر 

 اسمه )..( وهنا ننتبه السم الكتاب .

 هنا راح ٌذكر اسم المؤلف فنركز علٌه سؤال …Byوراح ٌقول 

 مكان المحادثة ؟ (1

 اذاعة الرادٌو .

 ٌسأل عن اسم الكتاب ؟ (2

By….. 

 راي الدكتور فً الكتاب ؟ (3

  Real lifeغٌر مناسب لالطفال النه لٌس عن الحٌاة الواقعٌة 

 محادثة محل مالبس رٌاضٌةرابعاً / 

 مكان المحادثة ؟ (1

Sport shirt  

 لون التٌشرت ؟ (2

 White أبٌض 

 مقاس التٌشرت ؟  (3

XL 

 محادثة بٌن مشاري ولٌلى أو مشاري وأحمد عن زٌارتهم لالجداد خامساً/

 االسبوع ؟مٌن راح ٌزور احمد نهاٌة  (1

 grand fatherHis  

 مٌن داٌم ٌحثهم على زٌارة جدهم ؟ (2

Ahmed’s Teacher  

 لماذا لٌلى لها مدة مازارت اجدادها ؟ (3

Another town city ) بمدٌنة ثانٌة ( 

 

 سادساً / محادثة بٌن اثنٌن عن موعد رحلة صدٌقهم إنها تقلع من جدة إلى الدمام

 متى تقلع أو متى تصل الطائرة ؟ (1

Thirty minutes  33  دقٌقه 
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سابعاً / طالب اسمه زهٌر أو زاهً كتب مقالة عن أهمٌة لعب الطالب لكرة 

القدم واالستاذ عبد الرحمن قدم له مالحظات وراح ٌناقش استاذه انه مافهم 

 وماقدر ٌقرأ شً .

 ماذا نفهم من المحادثة ؟ (1

Loves writes  ٌحب الكتابة النه ٌطلب من معلمه مقالة 

 ماهو الشًء الذي لٌس من صفات معلمه ؟ (2

 إنه الٌتقبل رأي طالبه وهذا لٌس من صفاته بل العكس فً المحادثة

 قال تقبلها بصدر رحب 

It does not accept the opinion of students  

 محادثة بٌن شخصٌن عن خالد وعائلته سافروا وبٌتهم احترق  ثامناً /

 مٌن كان فً البٌت وقت الحرٌق ؟ (1

No boday or no one   ال احد 

 

اشخاص وقال  4تاسعاً / محادثة عن أكثر ٌشاهد التلفزٌون وقارن بٌن  

 سارة ونورة ٌحبون ٌتابعون وخالد ماٌحب ..

 مٌن أكثر شعب ٌشاهد ؟ (1

 . Egyption peopleالشعب المصري 

 كم ساعه ٌشاهد ؟ (2

Six hours . 

 من هو الذي الٌشاهد مثل المصرٌٌن ؟ (3

 نورة .

 

 واحد انطعن والسؤال ماهً االداة التً انطعن بها ؟عاشراً / 

 . knifeالسكٌن 
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 وانها تتطور مع الوقت skillsالحادي عشر / وحدة تتكلم عن المهارات 

وفً رواٌة أخرى / استاذه تلقً  Expermentوانها نتٌجة التجارب 

  Tntuitionمحاضره عن مهارة الحدس 

 

 

 

 ٌتكلم عن هواٌاته لصدٌقه ؟الثانً عشر / شخص 

 ماهً لعبته المفضلة ؟ (1

 وش هواٌاته ؟ (2

 

 الثالث عشر / محادثة واحد كان مشغول وقت الظهٌرة

 on Fridayمن ٌوم الجمعه 

After noon 

 

 

 

 


